مرشوع الرصد والابالغ حول امدادات املياه والرصف الصحي
زياد العالونه
الارض والانسان دلمع التمنيه
الاردن

املهنجيه











ورشة تدريب القاهره.
تشكيل الفريق الوطين الاردين امليداين.
تدريب الفريق عىل الاس تبيان واهداف املرشوع.
اختيار املناطق اجلغرافيه بعد التشاور مع اكوا ونقطة االتصال الوطنيه.
تقس مي الفريق عىل املناطق اخملتاره وعددها  11وغالبيهتا يف مناطق الشامل.
عينه جتريبيه يف مناطق الباحثني.
عرض الاس تبياانت التجريبيه عىل اخلبري يف القاهره.
انطالق العمل امليداين بعد وضع خطة تنفيذيه.
ارسال البياانت ابلربيد الرسيع اىل القاهره.
تكرمي فريق الرصد وتوزيع شهادة التقدير واملشاركه.

خطة التنفيذ
الفريق المنفذ
المكان
احمد ابو صيام و سليمان ابو صيام
خزمه  /دير عال
ايمان العالونه وخزامي الزعبي
خرجا  /بني كنانه
ايمان العالونه وخزامي الزعبي
الطره /لواء الرمثا
حنين الجزازي ،سنريت الجبور ،يحى اليماني  ،عمر البدارين
ثغرة الجب /المفرق
مخيم غزه والكته  /جرش احمد ابو صيام  ،وسليمان ابو صيام
احمد ابو صيام ،وسليمان ابوصيام
ساكب /جرش
يحى اليماني ،ايمان العالونه ،خزامي الزعبي
ام القطين  /المفرق
زياد العالونه ،حنين الجزازي  ،سنريت الجبور وسالم ابو داهوك
منشية ماعين وزرقاء
ماعين  /مادبا
بلدة الزعتري  /المفرق يحى اليماني ،ايمان العالونه ،خزامي الزعبي
زياد العالونه ،حنين الجزازي ،وسنريت الجبور ،
ماعين  /مادبا

اليوم
االحد
االثنين
الثالثاء
الثالثاء
االثالثاء
االربعاء
االربعاء
االربعاء

التاريخ
30/8/2015
31/8/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015

الخميس
الخميس

3/9/2015
3/9/2015

الخميس

3/9/2015

غور فيفا  /غور الصافي

السبت

5/9/2015

الجوفه  /الشونه الجنوبيه

زياد العالونه ،حنين الجزازي ،وسنريت الجبور  ،سليمان
الدغيمات ،فتحيه البوات
تقييم واختتام اعمال المسح وتوزيع الشهادات على المشاركين

اسماء فريق الرصد
االسم
السيد زياد العالونه

الصفه
مدير الفريق

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االستاذه حنين محمود الجزازي
المهندس يحى علي اليماني
االستاذه خزامى محمد الزعبي
المهندسه ايمان محمد عالونه
المهندس احمد ابو صيام
االستاذه سنريت الجبور
السيده فتحيه البوات
سالم ابو داهوك – ابو محمد
سلمان الدغيمات
جمال جبر الطيباوي

12
13

سليمان ابو صيام
عمر البدارين

متطوعه
متطوع
متطوعه
متطوعه
متطوع
متطوعه
ميسر ميداني
ميسر ميداني
ميسر ميداني
ميسر مكتبي
ولوجستي
ميسر ميداني
ميسر ميداني

الهاتف الخلوي
0772453275
0796826287
0772548462
0790961405
0796927155
0799413596
0795016027
0796738028
0788519573
0795834133
0797491907

المناطق المستهدفه
الرقم

اسم القريه او المخيم

عدد االستبيانات

1

خرجا  /لواء بني كنانه  /محافظة اربد

100

2

قرية الزعتري  /محافظة المفرق

100

3

ماعين ومنشية ماعين  /محافظة مادبا

100

4

مخيم غزه لالجئين الفلسطينين  /محافظة جرش

50

5

ساكب  /محافظة جرش

100

6

الكته /محافظة جرش

50

7

خزمه  /لواء دير عال  /محافظة البلقاء

100

8

غور فيفا لواء غور الصافي /محافظة الكرك

100

9

ثغرة الجب /محافظة المفرق

100

10

الطره  /لواء الرمثا /محافظة اربد

100

11

ام القطين  /الباديه الشماليه الشرقيه  /محافظة المفرق

100

المجموع

1000

العمل الميداني

تدريب الفريق

المخرجات والدورس المستفاده










ان املسح امليداين اكن معال شاقا ومرهقا خاص وانه مت يف اايم شهدت ارتفاعا غري مس بوق يف درجات احلراره اضافه اىل ان املناطق متاميه
وان العمليه ليست سههل ذكل الن الاس تيبيان مؤلف من  7صفحات وان الناس تبدأ ابلشكوى عندما تعمل بأن املوضوع املس هتدف هو املياه مما
يسهم يف زايدة الوقت اخملصص مللئ الاس تبياانت.
ابدى الاردنيون تعاوان غري مس بوق مع الفريق الوطين دلرجه ان بعض من مت اس تفتائه اكنوا من رجال الامن ابلزي املدين.
لرميا ان الوقت اخملصص اكن قصريا وضيقا واس تدعى الامر وقتا اطول.
من املالحظ غياب عداةل توزيع املياه حىت يف البدله الواحده ،ولرمبا يعود الامر اىل طبيعة املناطق بعضها منخفض والاخرى مرتفعه ووصول
املياه مرتبط بضخ املياه وقوة املضخات.
اسهم امليرسين اذلي وقع الاختيار علهيا بتيسري هممة ادلخول وقبول اجملمتعات احملليه للفريق الباحث.
اختلط موضوع املسح عىل الناس حيث اعتقد البعض اهنا لبيان مكيات اس هتالك الناس و البعض ارتأى اهنا هتدف اىل معرفة اذلين يرسقون املياه
من عدمه واخرون اعتقدوا اهنا مساعدات عينيه.
اشار الباحثني اىل ان عدد الاس تبياانت للك منطقه كثري ذكل ان امدادات املياه للك منطقه متشاهبه وكذكل فأن طريقة التخلص من املياه
العادمه للك منطقه متشاهبه ايضا.
اتضح ان الناس ال تقرأ فاتورة املياه مع اهنا تفصيليه وان قمية الفاتوه تعمتد التدرج عىل مكيات الاس هتالك مبوجب جدول عىل خلف الفاتوره

اخملرجات وادلورس املس تفاده








قلل الناس من امهية هذه ادلراسه املسحيه العتقادمه بأهنا لن تؤدي اىل نتاجئ ،حيث اكن السؤال عام نفعل متكرر وحاولنا رشح
املوضوع الا ان الناس غري مقتنعه جبدواها ،ولرمبا حتت وقع الضائقه يود الناس ان يتلمسوا النتاجئ حاال ( كن فيكون).
من املالحظ ان الناس تهنج اسلوب تضخمي املشلكه العتقادمه بأن ذكل مرتبط ابملساعدات.
اتسم فريق املسح امليداين ابمحلاس والتفاين يف العمل والصدق يف التعامل مع الاس تبياانت ،وهو امر يعترب عامل قوة يف اجناز
العمل املطلوب.
من نقاط القوه ان موضوع املياه انه موضوع جاذب للناس حيث انه مصدر معاانه للجميع.
يسود اعتقاد دلى الغالبيه ممن مت اس تفتاهئم ابن مياه الش بكه من سلطة املياه يه غري صاحله للرشب.
اسهم اللجوء يف ارهاق امدادات املياه ورمبا بعض الضغوطات عىل ش باكت الرصف الصحي.
يمت خض املياه يف الاردن اىل املنازل يف اطار جدول زمين بعضه مره يف الاس بوع ،مره لك اس بوعني ،مره لك يومني ...وذلكل فأن
لك املنازل يف الاردن يوجد فهيا خزاانت خلزن املياه اما سطحيه او عىل سطح املزنل او االثنني معا .مما يعين ان الش بكه يف معظم
الاحيان خاليه من جراين املياه فهيا.

